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Namaluj knihovnu budoucnosti           

Lenka Knapová           
 

     Ve veřejných knihovnách se již stalo zvykem vyhlašovat různé soutěže a projekty určené dětem. A protože 
děti jsou od přírody velice soutěživé, je většinou při takových akcích vysoká účast. Zvláště když se jedná o 
zajímavé ceny. 
 
      Toho využily pracovnice metodického oddělení regionálních funkcí při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně a v 
červnu letošního roku vyhlásily celoregionální soutěž s názvem " Namaluj knihovnu budoucnosti". Projektu se 
mohli zúčastnit nejenom všichni mladí čtenáři našich knihoven, ale i ostatní děti z celého regionu. Soutěž byla 
určená jak jednotlivcům, tak i celým třídám základních škol. Na zhotovení prací bylo poměrně dost času, protože 
vyhodnocení proběhlo až začátkem října letošního roku. Děti tak měly více než celé prázdniny na to, aby ukázaly 
svoje výtvarné dovednosti a také projevily dostatek fantazie, která byla k tomuto tématu obzvláště potřeba. A že 
dětem rozhodně nechyběla, dokazuje množství zajímavých obrázků i trojrozměrných objektů, ve kterých se 
vyskytují roboti a různé stroje, knihovny jsou bohatě vybaveny počítači, televizemi, zařízeny jsou běžně 
postelemi, dětskými koutky i boudou pro psy, zajímavostí jsou mimo jiné masáže hlav, rozvoz knih až do domu 
oknem apod. 
 
      Jednotliví účastníci měli možnost odevzdávat své výtvory jak v městkých, tak i místních knihovnách našeho 
regionu. Nejzajímavější z nich se odeslaly do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, kde proběhlo vyhodnocení. Z 
celkového počtu 58 prací bylo velice těžké a zodpovědné rozhodnout, která z nich je právě tou nejlepší. A 
protože ve hře byl jako hlavní cena pohádkový dort, bylo rozhodnutí o to těžší. Nakonec porota složená z 
knihovnic jičínské knihovny po bouřlivé diskusi vybrala tři nejlepší práce, které byly na slavnostním vyhlášení dne 
8. 10. 2009 v sále jičínské knihovny za účasti Manky a režiséra Tomáše Váni odměněny. 
 
      Vítězem soutěže se stal obrázek Pavlíny Zachovalové ze Slatin, na druhém místě se umístil projekt dětí ze 
třídy 3.B ZŠ Nová Paka - Husitská ul. (Václava Procházky, Ondřeje Horyny, Filipa Sochora a Adama Šulce) a 
třetí místo získal obrázek Daniela Mejvalda z Pecky. 
 
      Výherci převzali z rukou Manky pohádkový dort a z rukou režiséra knihu. Poté byl promítnut dokumentární 
film režiséra Tomáše Váni "Strejda Čtvrtek". Jednalo se o předpremiéru snímku, jehož premiéra bude odvysílána 
dne 16.12.2009 v 9.00 hod. na ČT1. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života spisovatele Václava Čtvrtka 
a zároveň si připomněly celou řadu jeho pohádek, které byly proslaveny také díky televiznímu Večerníčku. Po 
promítnutí dokumentu následovala beseda s režisérem právě zhlédnutého filmu, kde zvídavé děti kladly zajímavé 
dotazy a režisér Váňa je ochotně zodpovídal a mimo jiné jim také popsal, jak vlastně jeho film vznikal. Nakonec 
děti odcházely obohacené nejen o získané ceny, ale i o zajímavé informace.  
 
      Celá akce byla hodnocena kladně, přinesla dětem zábavu, efektivní využití volného času, vytvořila prostor pro 
realizaci, prokázala postřeh, vtip a fantazii dětí, vítězům přinesla jejich zaslouženou odměnu a navíc se knihovna 
ještě více zviditelnila a dostala do povědomí veřejnosti. Děkujeme všem soutěžícím za jejich účast a učitelům, 
učitelkám, knihovníkům a knihovnicím za jejich pomoc. 
 
      Soutěž skončila. V našich knihovnách se ale stále něco děje a již teď se rodí další a další zajímavé akce a 
projekty, na které jsou všichni srdečně zváni. 
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